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Sikringsrennen er avgjørende for et godt resultat

Viktig å sikre pipene mot lekkasjer
Mange får problemer med
lekkasjer gjennom hustaket
fordi pipa og området rundt
ikke er godt nok sikret. Solbakken Blikk tar saken.
Blikkenslager Stig Solbakken
sitter på taket på en enebolig
på Kvernevik en solfylt vårdag.
Været er upåklagelig til å jobbe
utendørs, og Solbakken er i gang
med dagens første oppdrag,
som er blant hans mest vanlige: En pipe på bolighuset skal
kondensisoleres og deretter få
lagt på seg beslag. I tillegg skal
en sikringsrenne monteres og
en aluminiumstopp, også kalt
pipehatt, settes aller øverst.
Sikringsrennen som legges under taksteinen like ovenfor pipa

er noe av det aller viktigste. Den
fanger opp vann som kan trenge
gjennom takdekket, og leder det
bort i stedet for at det renner
videre nedover pipa.
- Dersom en takstein forsvinner
på grunn av sterk vind, er dette
noe som lett kan skje, forteller
Solbakken.

Lang erfaring
Stig Solbakken har drevet som
enkeltmannsforetak de siste fem
årene, og har 20 års erfaring
som blikkenslager. Grovt sett er
hans arbeidsområde utvendig
blikkenslagerarbeid. Etter hvert
har mer og mer dreid seg om å
reparere og sikre piper som har
vært utsatt for vannlekkasjer.
De siste fire årene har han levert
500 ferdige piper.
Pipene er nemlig ofte et svakt
punkt i boliger når det kommer
til lekkasjer.
- Det er mye lekkasjer i forbindelse med piper. Etter en del år,
når pipa er slitt, er det lett for
at det trekker vann i dette området.

Få vet om det
Solbakken forklarer at piper ofte
har vært et forsømt område når
hus har blitt konstruert og bygget. Mange regler og krav må
følges og oppfylles når et hus
skal reises, men fram til nå har

ikke pipa vært omfattet av like
strenge bygningslover. I tillegg
har langt fra alle huseiere vært
like bevisst på denne øverste
delen av boligen.
- Folk tenker ofte ikke på pipene
når det gjelder vedlikehold av
hus. De blir først klar over det
når takstmannen kommer i
ettertid og påpeker at her burde
det blant annet vært en sikringsrenne. Behovet for vedlikehold
er enormt, det er bare å ta en
titt rundt i dette eller andre
nabolag, sier han.
I andre deler av landet er man
mer nøye med oppfølgingen av
”helsen” til pipene, mens man
på Vestlandet er mer slurvete, trass de store mengdene
ruskevær som er her på kysten.

Sikringsrennen viktig
Et standardoppdrag for Solbakken Blikk er gjerne å
kondensisolere rundt den
nåværende pipa og legge på
pipebeslag både rundt og oppå,
sette på aluminiumstopp (pipehatt) komplett med helloddet
bly, og i tillegg få på plass godkjent sikringsrenne. Sistnevnte
er blikkenslageren svært nøye
med å påpeke viktigheten av.
Sikringsrennen blir montert
under takdekket like ovenfor
pipa, og skal forhindre at vann
trenger ned i huset dersom for

eksempel en takstein blir tatt av
vinden og etterlater seg et hull.
I stedet renner vannet ned langs
sutaket, ut på siden av taket og
ned.
- Uten denne kan vannet renne
rett ned i huset, advarer Solbakken. Når han er ferdig skal
alt ha en holdbarhetsdato på 30
år.

Ikke bare piper
Selv om reparasjon og sikring
av piper er Solbakken Blikks
hovedbeskjeftigelse, er det også
mange andre typer oppdrag
på blokken. Enmannsforetaket
utfører oppdrag som omhandler
takrenner, beslag, feieplatå
og annet utvendig takutstyr.
Boligventilasjon og mindre
snekkerarbeid er andre jobber
han gjør. Uansett er kunden i
sentrum.
- Min visjon er at kunden skal
være 110 prosent fornøyd,
erklærer Stig Solbakken.

Bør fikse
Han er klar på at selv om sommeren er i anmarsj, er det viktig
å tenke framover mot høsten i
forhold til ens egen bolig.
- Jeg anbefaler folk å få undersøkt og fikset pipene før den tid.
Da unngår man både lekkasje og
å stå i kø for å få gjort det.
Blikkenslageren kommer med

et tips for å gjøre regningen så
liten som mulig:
- Det er lurt dersom naboene i
et nabolag går sammen om å få
utført dette på husene sine. Det
reduserer den totale arbeidstiden, og dermed blir prisen
mest gunstig, sier Solbakken
avslutningsvis.
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FAKTA:
Solbakken
Blikk
HVA:
Blikkenslager som lager pipehatter, takrenner, beslag, boligventilasjon og mye annet. Tilbyr
allslags tak-utstyr og utfører
mindre snekkerarbeid. Jobber
særlig med isolasjon etter lekkasjer ved piper.
AKTUELL MED:
Mange har lekkasjer gjennom
taket etter vinteren.
KONTAKT:
Tlf: 934 78 421
E-post: sblikk@lyse.net
Adresse: Kongleveien 13a, 4326
Sandnes
MER:
www.sblikk.com
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